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Objectius i normativa de l’equip 
 

OBJECTIUS DE L'EQUIP 
 

 Vetllar pel benestar dels infants. 

 Incloure altres recursos abans del càstig, és a dir, no com a 
recurs primer de la nostra tasca educativa. 

 Mostrar la nostra autoritat (sense oblidar que autoritat no és 
causar por als nens/es) mitjançant el respecte mutu (intentem 
evitar que la figura del monitor/a sigui menys respectada, o 
sigui titllada d'un col·lega pels nens/es, per tant la pèrdua 
progressiva d'autoritat). 

 Portar a terme una tasca educativa en els valors socials, 
humans, personals, d'higiene, d’alimentació, de respecte i de 
solidaritat. 

 Mantenir un mateix criteri i una mateixa línia educativa entre 
tot l'equip. 

 Vetllar per una bona educació alimentària dels nens/es. 

 Dinamitzar el pati durant tota l'estona amb jocs i tallers. 

 Tenir els nen/es controlats en els diferents espais de l'escola. 

 Intervenir sempre que calgui i no esperar. 

 Treballar en equip i aconseguir un bon ambient de treball 
entre nosaltres. 

 Respectar-nos com a companys de feina. 

 Acceptar i participar de les normes de l'escola i fer que els 
nens/es les respectin. 

 Tenir bon contacte amb els tutors i tutores de cada curs per 
poder cooperar en qualsevol moment. 

 
 
 
 
NORMATIVA DE L'EQUIP 
 

 Puntualitat. Quan arribem tard, se'n ressent el funcionament 
del menjador i de l'equip de monitors/es. 

 Ser actiu tant en el menjador com ,sobretot, al pati. 

 Utilitzar un vocabulari apropiat. 

 Saber treballar en equip. 

 Col·laborar entre monitors/es. 

 Conèixer i respectar les normes bàsiques de l'escola i seguir-
les dins el temps de menjador i fer-les respectar als nens/es. 
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 Respectar les decisions preses entre tots o be comunicades 
per l'escola. 

 Utilitzar el català com a llengua vehicular en tot moment que 
presenti una relació amb els nens/es. 

 Participar en les activitats preparades. 

 Assistir a les reunions de monitors. 

 Justificar SEMPRE qualsevol absència, tot pensant en que si 
es falta al lloc de treball sense justificar, el treball en equip es 
ressent. 

 Mantenir una relació directa amb els tutors/es de cada grup. 

 Cal comunicar totes les incidències a la coordinador/a. 

 Controlar el to de veu dels nens/es. Hem de pensar que, a 
mes del gran nombre de nenes/es en el moment de l'àpat, el 
menjador es un espai molt reduït i sense mobles, per tant les 
veus ressonen molt més. 

 Procurar en tot moment que l’infant mengi de tot, amb la boca 
tancada i amb els estris adequats. 

 Evitar les males postures dels nens/es menjant. 

 Educar en l’hàbit de menjar, tant en menjar de tot i una 
quantitat correcta i no jugar amb el menjar. 

 Els monitors han de portat els cabells recollits. 

 Cal portar bata. 

 No deixar sobre les taules objectes perillosos. 

 Adequar els estris a cada grup (tipus de safata o coberts). 

 Procurar que els infants no entrin a la cuina. 
 
 

 
NORMES DE RELACIONS MONITORS-INFANTS 
 

 Emprar SEMPRE un vocabulari correcte amb i davant dels 
infants. 

 Tenir una actitud positiva per poder resoldre un conflicte. 

 Prioritzar el diàleg, l'entesa i l'explicació d’ avís abans del 
càstig. 

 Emprar el càstig en els moments que siguin necessaris. 

 Evitar la relació en la qual els nens/es faltin el respecte al 
monitor/a o aquest/ta perdi autoritat. 

 No discriminar cap nen/a per condició social, racial, sexual, 
física o de comportament. 

 Mantenir al mateix nivell tots els monitors/es. 
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 Seguiment del ritme quotidià: 
 

1. No separar-se del grup, sobre tot en els moments de canvi: 
menjador-pati-lavabos. 

2. Els nens/es han de seguir el seu grup i monitor referent. 
3. Menjar bé, això no vol dir menjar ràpid. 
4. Utilitzar un to de veu correcte. 

 

 

 

OBJECTIUS GENERALS 
 

 Vetllar perquè el servei de migdia esdevingui un temps de 
trencament de la jornada escolar i, per tant, un temps de 
descans per a tots els infants. 

 Vetllar per la seguretat dels infants durant l'horari del servei i 
dintre de les instal·lacions de l'escola. 

 Vetllar perquè els infants siguin respectuosos tant amb les 
instal·lacions de l'escola i el material com amb els companys, 
el personal de servei i l'equip de monitors/es. 

 Vetllar perquè el servei de migdia esdevingui un temps 
d'aprenentatge d’hàbits, destreses i actituds per part dels 
infants, tant en el temps de menjador com en el temps de pati. 

 Vetllar perquè els alumnes respectin les normes de conducta 
del temps de menjador. 

 
 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 
 
 
1.Assolir uns hàbits que permetin l’autonomia personal de 

l’alumnat i la higiene i mantenir un clima de respecte i 

convivència. 

 

 

 Menjar tots els plats amb coberts. 

 Mantenir una postura adequada a la taula. 

 Mantenir un to de veu baix. 

 Aixecar la ma per avisar al monitor/a. 
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 Tenir les dues mans sobre la taula mentre es dina. 

 Provar el menjar servir al plat. 

 Conèixer els aliments i tastar-los 

 Restar al menjador mentre tinguin menjar. 

 Restar assegut mentre es menja i no jugar dins el menjador. 

 Deixar les pilotes a l'entrada del menjador. 

 Posar els coberts bruts en la galleda corresponent i els gots al 
seu lloc. 

 Buidar bé les safates del menjar a les escombraries. 

 Reciclar i separar tots els materials sobrants possibles. 

 Esperar o demanar als monitors/es per saber si s'ha de pujar 
a taller, activitat o anar al pati. 

 Mantenir un ordre a l'hora de menjar, sense llençar menjar al 
terra ni embrutar gratuïtament el menjador. 

 Respectar el menjar i no jugar amb l'aigua. 
 

 
 2.Adquirir uns hàbits d’alimentació adequats. 

 

 Potenciar l'equilibri de l'alimentació. 

 Menjar de tot ( com a mínim tastar-los). 

 Menjar quantitats equilibrades. 

 Acabar-se els plats que es posen. 

 Beure amb mesura. 

 Menjar amb la quantitat de pa necessària per l'organisme. 

 Aprendre a menjar i facilitar la digestió. 

 Mastegar el menjar amb la boca tancada. 

 Utilitzar bé els coberts. 

 Menjar els plats en ordre. 

 Menjar amb un ambient relaxat i tranquil. 

 Prendre consciencia del que mengem. 

 Conèixer les necessitats del nostre cos. 

 No abusar dels aliments. 

 Demanar permís per anar al lavabo. 

 Respectar el material i tractar-lo amb compte. 

 Participar en les activitats programades amb el material que 

els hi proporcionem, tenint en compte també les seves 

necessitats. 

 No jugar amb pedres ni cap objecte que pugui resultar perillós. 

 No malmetre el mobiliari de l'escola. 



5 
 

 

 

3.Realitzar activitats que fomentin el diàleg i la convivència en 

grups de diferents edats. 

 

 Participar de forma dinàmica en les activitats del menjador. 

 Utilitzar el diàleg com una eina per resoldre conflictes. 

 Aprendre a tenir cura del material i dels jocs del menjador i 
saber-los compartir. 

 Respectar els límits dels espais marcats, al pati, per els 
diferents grup d'edats. 

 Fomentar la participació dels nens/es més gran en activitats 
que els facin agafar responsabilitat i maduresa. 

 Cada grup ha d'estar al pati que els pertoca. 

 Intentar donar sortida a les propostes, viables, que faci 
l'alumnat. 

 Respectar i acceptar les diferencies entre els companys/es. 

 Als lavabos: no jugar dintre, entrar d'un en un, rentar-se les 
mans quan hagin acabat i tirar de la cadena. Mantenir una 
certa netedat dins l'espai del lavabo, ja que també és un espai 
comú. 

 Al la font: beure d'un en un i no jugar amb l'aigua. 
 
 
EQUIP DE MONITORS 
 
Composició i distribució de l'equip de monitoratge 
 
L'equip de monitors/res de l'escola Frederic Mistral està composat 
per 12 persones: 
 
- Ana Mª Clota 
- Anna Jardí 
- Beverly Lugada 
- Juan Miguel López 
- Laura Marín 
- M.ª Jesús García 
- Mª Elena Parrado (coordinadora)* 
- Mª José Giménez  
- Mariam Hanafi, 
- Sara Ancco  
- Sheila López  
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- Vanessa Casas  

 
 
 
 
L'horari de monitoratge serà de 12:30h a 15h, encara que per 
facilitar la sortida, a petició de l'escola, l'alumnat d'educació infantil 
(P3, P4 i P5), és recollirà( AMB CARÀCTER VOLUNTARI PER 
PART DEL MONITORATGE) a les 12:20h i l’alumnat de 1er i 2on, 
degut a que les aules estan al primer pis, a  les 12.30h seran 
acompanyats per els tutors/es corresponents al laboratori, on està la 
seva monitora per rebre’ls. 
 
 
S’establiran TRES torns de menjador, amb els següents horaris: 

 
 
- 12.30h a 13.10h.........................................................P3,P4 i P5 
- 12.40h a 13,20h.........................................................1er i 2on 
- 13.25h a 14.10h.........................................................3er,4t,5è i 

6è 
 
 
 

Tot i tenir uns horaris establerts sempre és respectarà el ritme 
dels nens/es a l’hora de dinar. 
 

•Mª ELENA PARRADO (REFORÇ MONITORS/RES) COORDINACIÓ  

•Mª JESUS GARCIA 

•ANNA JARDÍ 
P-3 

•MARIA JOSÉ GIMÉNEZ 

•MARIAM HANAFI 
P-4 

• SARA ANCCO P-5 

• SHEILA LÓPEZ 1er 

•ANA MARIA CLOTA 2on 

•BERVERLY LUGADA 3er 

• LAURA MARIN 4t 
• JUAN MIGUEL LÓPEZ 

•VANESSA CASAS 5è-6è 
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DINÀMICA DE TREBALL 

 

L’horari de menjador serà de 12:30h a 15h. 

 

P3 

A les 12:20h les monitores van a les classes de P3 i a la mateixa 

classe els infants fan pipi i es renten les mans als lavabo. Tot seguit 

van cap al menjador. Mengen a la zona infantil del menjador i 

desprès tornen anar al lavabo. 

Aproximadament de 13:20h a 14:45h fan la migdiada a la sala de 

psicomotricitat. Quan es desperten tornen a la classe, van al lavabo 

i esperen l’arribada del mestre/a. 

La mitigada dels infants és deixarà de fer després de Setmana 

Santa, tot i que adaptant-nos al ritme dels nens/nes, es a dir, en el 

moment que els nens/es deixin de dormir canviarem per fer 

activitats com els altres grups. 

 

P4 i P5 

 

A les 12:20h les monitores recullen els nens a la classe. Baixen als 

lavabos de la planta baixa i fan pipi i renten mans. Després entren 

ordenadament al menjador i mengen en la zona infantil. Quan tots 

han acabat es fa una fila i marxen al pati de parvulari o cap a 

l'activitat programada.  A les 14:45h aproximadament van al lavabo i 

van cap a les classes a esperar l'arribada del mestre/a. 
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1er i 2on 

A les 12:30h els/les monitors/es esperen als nens a l’aula polivalent 

de la primera planta on els portaran els seus respectius mestres. 

Baixen fent fila als lavabos de la planta baixa on es renten les mans. 

Seguidament entren ordenadament al menjador després de rentar-

se les mans. A mida que van acabant de menjar surten 

ordenadament amb el seu monitor/a cap al pati o cap a l'activitat 

programada. A les 14:45h aproximadament pugen, amb el/la 

monitor/a al replà de la primera planta, van al bany i després 

esperen a la porta de la seva aula que arribi el seu tutor/a. 

 

3er i 4rt 

A les 12:30h el/la monitor/a recullen als nens/es al replà de la 

segona planta. Quan els nens/es que no dinen a l'escola han sortit, 

els alumnes de menjador baixen fent fila al pati.  

El grup de 3er i 4t entren al menjador en el segon torn, és a dir, a 

les 13:15h, després de rentar-se les mans. A mida que van acabant 

de menjar surten ordenadament amb el seu monitor/a cap al pati o  

cap a l'activitat programada. A les 14:50h aproximadament pugen, 

amb el seu monitor/a al replà del segon pis on esta la seva aula i 

esperen a la porta que arribi el seu tutor/a. 

 

5è i  6è 

A les 12:30h el/la monitor/a recullen als nens/es al replà de la 

segona planta. Quan els nens/es que no dinen a l'escola han sortit, 

els alumnes de menjador baixen fent fila al pati. A les 13:25h 

aproximadament, en el segon torn, entren ordenadament al 

menjador, després de rentar-se les mans. A mida que van acabant 

de menjar surten ordenadament amb el seu monitor/a cap al pati o  

cap a l'activitat programada. A les 14:55h aproximadament pugen, 

amb el seu monitor/a al replà del segon pis on esta la seva aula i 

esperen que arribi el seu tutor/a. 
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DINÀMICA I CALENDARI DE LES REUNIONS 

 

La nostra dinàmica de treball consisteix en fer una reunió mensual 

de tot l’equip de monitors per intercanviar opinions i poder modificar 

el projecte si es necessari. 

Cada dia es comentarà la jornada i la comunicació entre monitors 

serà constant. 

L’últim divendres de cada mes la coordinadora tindrà una reunió 

amb la mestra designada per l'escola com enllaç amb el menjador i 

la comunicació amb direcció serà constant. 

Cada dia s’haurà de fer un petit informe pels pares de P3. 

Al final de cada trimestre es faran els informes trimestrals de tot 

l'alumnat. 

 

METODOLOGIA I DESENVOLUPAMENT DE LA TASCA 
 

 

 

P3 
 

 Cançons relacionades amb trens com “ un tren petitó”, 
“mireu el tren com xiula”... per aconseguir ordre a l’hora 
de fer fileres. 

 Cançó de “Bon profit”, “tinc gana” per començar a dinar. 

 Per tal de que els infants interioritzin les actituds que cal 
tenir al menjador (seure correctament, menjar tot el 
plat...) repassem  els hàbits que cal tenir. 

 Per sensibilitzar la necessitat de descansar cantem la 
cançó “son son”. 

 Per aconseguir l’autonomia dels nens/es donem les 
consignes apropiades i sobre tot, donem el temps 
necessari per a que assoleixin els objectius exposats en 
punts anteriors. 

 Pel que fa a la resolució de conflictes intentem que els 
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infants siguin conscients d’allò que han fet, parlar-ne i 
trobar la solució més adequada per a cada cas. 

 

P4 i P5 
 

 Cançó de “Bon profit”, “tinc gana”,”Jonny va a la cuina”... 
per començar a dinar. 

 Per tal de que els infants interioritzin les actituds que cal 
tenir al menjador (seure correctament, menjar tot el 
plat...) repassem  els hàbits que cal tenir. 

 Dialogar amb els nens. 

 Fer entendre les normes, és molt important. 

 Fer entendre als nens que quan una conducta o actitud 
no esta bé, es pot  millorar. 

 Treballar la higiene un per un i fer-los entendre lo 
important que és. 

 La alumnat de p4 i p5 no podran rentar-se les dents a 
l’escola, per motius de logística. Només en casos 
concrets ( informe odontòleg) ho podran fer. 

 

 

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è 

Per dur a terme tots els objectius proposats, els infants segueixen 

cada dia una rutina i una mateixa dinàmica. Cada monitor/a 

s’encarrega de que abans de dinar es rentin les mans, per tal de 

treballar els hàbits d’higiene.  

Entren al menjador en grups amb el major grau de silenci i sense 

córrer dintre de l’escola, seuen al seu lloc assignat, cada dia hi ha 

un cap de taula que s’encarregarà de recollir i netejar la taula. 

Hi ha quatre normes bàsiques: 

1. No es pot córrer ni cridar dins del menjador ni al passadís de 

l'escola. 

2. Per qualsevol consulta aixecar la mà. 

3. No es poden aixecar de la taula fins que els monitors/es s’ho 

indiquin. 

4. Per repetir de qualsevol plat, cal haver-ne menjat part del 

primer i el segon, sempre sense obligar als nens/es, es millor 

que mengin una mica de tot i no res. 
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5. Tots els alumnes de Primària poden rentar-se les dents al 

menjador, l’alumnat d’infantil només ho podrà fer en casos 

concrets (necessitats mèdiques). 

 

 

ACTIVITATS I MATERIALS 
 
Al pati es faran activitats lliures i jocs dirigits. 
 
Disposem de pilotes, cercles, cordes, xapes i d'altres materials per 
jugar. També disposem de jocs de taula, cartes, puzles que ens són 
molt útils sobretot en el dies que no es pot sortir al pati per causa 
del mal temps. 
 
També disposem de material fungible per realitzar els diferents 
tallers programats pel curs. 
 
Si durant les activitats algun nen o nena es fa mal es seguirà el 

protocol d’atenció i cura del centre. 

 

EL CALENDARI PER AQUEST CURS SERA EL SEGUENT : 

 

 
 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
P4 

 
JOC LLIURE 

 
JOC DIRIGIT 

 
TALLERS 

 
VÍDEO 

 
RACONS 

 
P5 

 
JOC LLIURE 

 
JOC DIRIGIT 

 
RACONS 

 
VÍDEO 

 
TALLERS 

 

 

 
1

er
- 2on 

 
TALLERS 

 
VÍDEO 

 
JOC DIRIGIT 

 
PREMI 

 
JOC 

LLIURE 

 
3

er 
- 4t 

 
 
 JOC LLIURE 

 
 

TALLERS 
 

 
 

VÍDEO 

 
 

TALLERS 

 
JOC 

LLIURE 

 
 
5è - 6è 

 
 

JOC LLIURE 

 
 

TALLERS 

 
 

JOC DIRIGIT 

 
 

TALLERS 

 
 

VÍDEO 

 
 
AULA 
D’ESTUDI 

1er PATI: 
AULA POLIV 

1er PATI: 

AULA POLIV 
1er PATI: 

BIBLIOTECA 

1er PATI: 

AULA POLIV 
1er PATI: 

AULA POLIV 
 

2on PATI: 

BIBLIOTECA 
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Els monitors/es s'hauran de posar d'acord a l'hora de deixar fer les 
coses als alumnes, al igual que a l'hora de imposar càstigs o de 
treure’ls. 
 
Els nens/es hauran de saber acceptar i respectar les normes que 
els/les monitors/es han posat, tot respectant les seves necessitats i 
havent escoltat les seves protestes. 
 
Les activitats s'hauran de planificar a començament de trimestre. 
L'alumnat esta informat de les activitats que es faran. Sempre seran 
voluntàries per part dels nens/es del menjador, encara que el nen/a 
que no vulgui fer-les romandrà amb el seu grup i respectant 
l'activitat dels companys. 
 
Cal que l'alumnat identifiqui clarament el lloc designat per realitzar 
l'activitat, respectant els materials i el lloc on es farà l'activitat. 
 
D'acord amb l'edat, la programació d'activitats seria bo consensuar-
les amb l'alumnat. 
 
L'empresa Coalme Catering Servicios Educaticos S.L subministrarà 
el material fungible i el material per activitats puntuals. 
 
L’escola administrarà els llocs que s’hagin de realitzarles activitats 
programades. 
 
 
Els tallers estaran relacionat amb el calendari i treballaran un centre 

d'interès:  

1r trimestre:  la Castanyada, la tardor, l’hivern i el Nadal. 

2n trimestre: el Carnaval i la primavera. 

3r trimestre: Sant Jordi, estiu i fi de curs. 

La resta del curs es faran diferents tallers amb els nens/es treballant 

amb diferents materials incloent-hi aliments per fer-ho. 

La realització del tallers i activitats estaran sotmeses al temps 

que resti després o abans dels àpats, així com la quantitat de 

nens/nes que vulguin participar dels mateixos. 
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PLA D’URGÈNCIES MEDIQUES 

Quan un nen/a pren mal durant el temps del menjador, el seu 

monitor/a l'acompanyarà a consergeria on disposem d'una 

farmaciola per fer les cures convenients i es farà càrrec el propi 

monitor/a o coordinadora. 

En cas que es tracti de lesions més greus, la coordinadora ho 

comunicarà al titular de l'escola o mestre responsable i 

s’encarregarà de trucar els pares per a que vinguin a buscar-lo. Si 

els familiars no poden fer-se’n càrrec i així ho sol·liciten, serà 

l’escola l’encarregada d’acompanyar-lo al CAP, en el cas que cap 

membre del equip directiu o del professorat es pugui fer càrrec ho 

farà la coordinadora del menjador. La coordinadora disposa de 

fitxes amb les dades de l'alumne i una fotocopia de la targeta 

sanitària. 

En el cas de que un infant estigui malalt es trucarà a la família per a 

que vinguin a recollir-lo (funció de la coordinadora). 

 

FALTES I PLA D’ACOLLIDA DELS SUBSTITUTS 

Abans de res, cal aclarir que si bé per conveni els monitors i 
monitores tenen unes determinades faltes justificades, cal recordar 
que sempre cal justificar totes les faltes amb papers oficials. 
Aquests justificants s'han de donar a la coordinadora. Quan arriba 
un substitut a l'escola, la primera presa de contacte es duu a terme 
amb la coordinadora del temps de menjador, que serà l'encarregada 
d’ubicar-lo/la i donar-li les primeres instruccions sobre quina serà la 
seva tasca. 

Posteriorment serà la seva parella educativa l’encarregada d’acabar 
d’explicar-li els detalls de la feina. 
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PLA DE PLUJA 

El  pla de pluja varia segons el planning dels grups: 

P3: no canvia el seu, fan la migdiada a la sala de psicomotricitat. 

P4 i P5 continuen amb les activitats programades, en el cas que 
l’activitat sigui al pati, aniran a l’aula polivalent, on jugaran o podran 
veure una pel·lícula. 

1er i 2on romandran a la biblioteca on podran veure una pel·lícula. 

La resta de grups romandran al passadís de la segona planta, on 
passaran l’estona amb jocs i activitats. Els nens/es que vulguin 
podran anar a biblioteca a veure la pel·lícula sempre i quan no 
alterin el funcionament del grup. 

L’escola, també, ens ha ofert el gimnàs per els dies de pluja si el 
nombre de nens/es és molt elevat.  

A l’hivern, si el dia es molt fred els nens d’infantil no sortiran al 
pati. 

 
 
 
CRITERIS PER L’AVALUACIÓ 

 

S’observaran alguns punts claus: 

 Adequació de conducta amb les normes educatives del 

centre: vocabulari correcte, to de veu adequat, una imatge 

adequada... 

 Adequació d’objectius pedagògics: parlar educadament als 

nenes i nenes i companys, treball d’hàbits de manera 

pedagògica... 

 Actitud activa davant la tasca: bona predisposició a les 

pautes explicades, preguntar davant dubtes, visió global de 
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nens/es, anticipació lògica davant les circumstancies. 

 


